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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
 
Συνεδρίαση 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3706/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της Περιφέρειας 
Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 
οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 49ο  

Έγκριση απολογιστικής δαπάνης για τη διάθεση οχήματος - μηχανήματος και προσωπικού για την 
αντιμετώπιση εκτάκτου γεγονότος (πυρκαγιά) που προέκυψε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Ασπροπύργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής από τις 06-08-2018. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρια  
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ :239040/04-12-2018 εισήγηση της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 

και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως ισχύει.  

ΑΔΑ: 69Ψ17Λ7-Δ5Ψ



 2 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/08-08-2016,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Το Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α΄ 73).  

5. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες». 

7. Τις διατάξεις της υπ. αρ. πρωτ. 37419/13479/08-05-18 Aπόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ Β’ 1661/11-05-2018) «‘Έγκριση της 121/2018 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης - 
επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής». 

8. Το υπ΄αριθμ. 2/52145/0026/01-07-2014 (ΑΔΑ: 7ΡΝΩΗ-ΨΟ2) έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.  

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ’Β/12-07-2018) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της, μεταξύ άλλων στην Περιφερειακή 
Σύμβουλο της Περιφέρειας Αττικής Ιωάννα Τσούπρα (ΑΔΑ: 6ΩΕΧ7Λ7-5ΞΧ). 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 130459/02-07-2018 (ΦΕΚ 2780/τ’Β/12-07-2018) Απόφαση της 
Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της μεταξύ άλλων στον Αντιπεριφερειάρχη 
Χρήστο Καραμάνο (ΑΔΑ: 6ΩΕΧ7Λ7-5ΞΧ). 

11. Το υπ. αρ. πρωτ. 3752/25-05-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 
ΩΞΧΦ465ΧΘ7-ΣΚΗ) με θέμα «Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 
κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών». 

12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 103346/20.5.15 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την «κατάρτιση 
Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) έτους 2015-2016 για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών από φυσικές-τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας 
Αττικής». 

13. Την υπ’ αριθ. 1034/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία 
ορίζονται οι τιμές μίσθωσης οχημάτων, μηχανημάτων έργων και προσωπικού για την αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών για τα έτη 2015-2016. 

14. Την υπ’ αριθ. 1272/2015 – 10/06/15 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με 
την οποία καταρτίστηκε μητρώο εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) έτους 2015 -2016 
για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή 
ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής, όπως συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. 1588/22.7.2015 και 
38/14.1.2016 αποφάσεις της Ο.Ε. 

15. Την υπ. αρ. 2751/2016/ 18.11.2016 (ΑΔΑ: 71ΚΨ7Λ7-Ν7Υ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
α) για παράταση ισχύος του υφιστάμενου Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) 
για την αντιμετώπιση φυσικών-τεχνολογικών καταστροφών μέχρι 31/12/2018 στην περιοχή 
ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής, β) για παράταση της προθεσμίας πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Μητρώο Εργοληπτών (εταιριών - φυσικών προσώπων) την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές- τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης 
της Περιφέρειας Αττικής και γ) για την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
προσθήκη στον πίνακα μηχανημάτων του μητρώου, δύο επιπρόσθετων μηχανημάτων 
(προωθητήρες γαιών). 

16. Τις υπ’ αριθμ. 3130/22.12.2016 (ΑΔΑ: 6ΕΥΠ7Λ7-Β7Α), 271/10.2.2017 (ΑΔΑ: 72ΜΣ7Λ7-ΗΗ6), 
3556/21.12.2017 (ΑΔΑ: Ω3ΨΤ7Λ7-ΩΓΧ) και 808/2018 (ΑΔΑ: 6ΩΦΔ7Λ7-ΘΓΞ) Αποφάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) με τις οποίες τροποποιείται και παρατείνεται η διάρκεια του 
μητρώου εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών 
από φυσικές – τεχνολογικές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής για τα έτη 
2017-2018. 

17. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5442/05-08-2018 ΕΠΕΙΓΟΝ έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο 
Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Διαβίβαση Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς-
Λήψη Μέτρων λόγω Πολύ Υψηλού Κινδύνου Πυρκαγιάς» με συνημμένο το Χάρτη Πρόβλεψης 
Κινδύνου Πυρκαγιάς, για την Αττική τη Δευτέρα 06-08-2018. 

18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5443/05-08-2018 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων 
Πολιτικής Προστασίας με θέμα «Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων» με συνημμένο το σχετικό 
δελτίο καιρού της ΕΜΥ με προβλέψεις για ισχυρούς ανέμους με ισχύ για τη Δευτέρα 06-08-2018.  

ΑΔΑ: 69Ψ17Λ7-Δ5Ψ



 3 

19. Τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του Γ.Γ.Π.Π./Ε.Σ.Κ.Ε./Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας 
και τον Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αττικής με την Αυτοτελή 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής με τις οποίες ζητήθηκε η διάθεση 
φορτωτή γαιών για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου  
κατά τις οποίες τονίστηκε η αναγκαιότητα χρήσης φορτωτή βαρέως τύπου για τη δημιουργία 
αντιπυρικής ζώνης, διαδρόμων προσπέλασης και αναμόχλευσης του υλικού. 

20. Τα με αριθμ. πρωτ. 2367 Φ.702.15/7-08-18 αίτημα της ΠΕΠΥΔ Γραφείο Επιχειρήσεων και 
Πολιτικής Προστασίας για τη διάθεση φορτωτή Γαιών. 

21. Το γεγονός ότι από τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή του Δήμου 
Ασπροπύργου μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς προέκυψε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και την 
περιουσία των πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής / Περιφερειακή 
Ενότητα Δυτικής Αττικής και συνεπώς υπήρξε επιτακτική ανάγκη να γίνουν άμεσες ενέργειες προς 
την αντιμετώπιση αυτών και την αποτροπή της επέκτασής της.  

22.  Την από 6/08/2018 εισήγηση της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας προς την 
Περιφερειάρχη Αττικής και τις προφορικές εντολές της προς την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας. 

23. Την υπ. αρ. πρωτ. 155663/6-08-2018 πρόσκληση προς την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
αντίστοιχα σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ 2 περ. γ. του Ν. 4412/ για την παροχή υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση του έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που εκδηλώθηκε και εξελίσσεται σε 
περιοχή της Δυτικής Αττικής από τις 6-08-2018. 

24. Την με αριθμ. πρωτ. 156261/6-08-2018 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής. 
25. Την με αριθμό πρωτ. 2259/10-08-2018 (ΑΔΑ: 66ΞΚ7Λ7-4ΓΠ) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής . 
26. Το με αριθ. πρωτ. 2607 Φ.702.15/29.08.2018 έγγραφο της Περιφερειακής Πυροσβεστικής 

Διοίκησης Αττικής για την διάθεση υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου. 
 

ΕΠΕΙΔΗ 
Α. Με τα ανωτέρω (17) και (18) σχετικά, ενημερώθηκε η Υπηρεσία μας τόσο για τα καιρικά φαινόμενα 
που θα επικρατούσαν στην Αττική τη Δευτέρα 06-08-2018, όσο και για τον δείκτη επικινδυνότητας για 
πυρκαγιά που προβλέπονταν «Πολύ Υψηλός». 
 
Β. Η ΠΥ με το (20) σχετικό, αιτήθηκε τη συνδρομή της Περιφέρειας Αττικής με φορτωτή γαιών για την 
αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του Ασπροπύργου. 
 
Γ. Από τις έκτακτες συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή του συμβάντος, μετά την εκδήλωση της 
πυρκαγιάς στις 6 Αυγούστου 2018, προέκυψε άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και την περιουσία των 
πολιτών, τις υποδομές και τα συμφέροντα της Περιφέρειας Αττικής / Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής 
Αττικής και συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπήρξε επιτακτική και κατεπείγουσα ανάγκη να γίνουν 
από την Περιφέρεια άμεσες ενέργειες για άρση των επικινδυνοτήτων στη θέση της πυρκαγιάς και στις 
υποδομές, οφειλόμενων σε γεγονότα απρόβλεπτα, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και αποτροπή 
της επέκτασής της. 
 
Δ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, με το (22) σχετικό έγινε εισήγηση για την ανάθεση σε [εγγραμμένη 
στο μητρώο για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών (12 έως και 16 σχετικά)] 
επιχείρηση ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ της παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να διαθέσει το αναγκαίο 
μηχάνημα έργου με το απαραίτητο προσωπικό του από τις 6-08-2018 για την αντιμετώπιση του 
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος της πυρκαγιάς, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 32 παρ 2 περ. γ. 
του Ν. 4412/2016 (με τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση).  
 
Ε. Με το (23) σχετικό αποστάλθηκε πρόσκληση της Περιφερειάρχη Αττικής προς την ανωτέρω 
επιχείρηση για διαπραγμάτευση (χωρίς δημοσιοποίηση) κατά τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ 2 περ. 
γ. του Ν. 4412/2016 για τη διάθεση μηχανημάτων με το απαραίτητο προσωπικό τους, για την 
αντιμετώπιση του έκτακτου γεγονότος από τις 23-07-2018 και για όσο διάστημα απαιτηθεί. 
 
ΣΤ. Συμφωνήθηκε με την εταιρία η αποστολή μηχανήματος έργου, με βάση τις προβλέψεις του 
μητρώου για την αντιμετώπιση φυσικών και άλλων καταστροφών (12 ως 16 σχετικά).   
 
Θ. Η Περιφερειάρχης Αττικής, σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 159 (παρ. 2) του Ν. 3852/10 
[(1) σχετικό], προχώρησε στη λήψη της ανωτέρω (24) σχετικής απόφασης με την οποία ανατέθηκε στην 
επιχείρηση: 
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 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 
να διαθέσει από τις 06-08-2018 στο Δήμο Ασπροπύργου και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, το 
αναγκαίο μηχάνημα έργου με το απαραίτητο προσωπικό του, για να επέμβει στην αντιμετώπιση του 
έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που προέκυψε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου 
Ασπροπύργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης και μέχρι του 
συνολικού ποσού των δυο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ποσό που 
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 Ε.Φ. 06072 του προϋπολογισμού 2018. 
 
Ι. Η Οικονομική Επιτροπή με το (25) σχετικό ενέκρινε την ανωτέρω απόφαση της Περιφερειάρχη (24 
σχετικό). 
 
Κ. Η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Αττικής με το (26) μας διαβίβασε τα ωράρια απασχόλησης 
των διατεθέντων μηχανημάτων και οχημάτων. 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους οχτακοσίων είκοσι τεσσάρων και εξήντα λεπτών 
(824,60 €),  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις εργασίες που έγιναν από τις 6-08-2018 έως τις 7-
08-2018, για την αντιμετώπιση του έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που προέκυψε στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής . 

 
Συγκεκριμένα απασχολήθηκε η επιχείρηση ως εξής : 
 

 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ένα (1) φορτωτής γαιών με το απαραίτητο προσωπικό του για (7) επτά 
ώρες εργασίας από τις 6-08-2018 έως τις 7-08-2018 με συνολική δαπάνη ποσού 665,00€ πλέον ΦΠΑ 
24%, ήτοι 824,60€. 
 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης 824,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του 
Ε.Φ. 06072 προϋπολογισμού 2018. 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
ομόφωνα αποφασίζει 

 
Την έγκριση της απολογιστικής δαπάνης ύψους οχτακοσίων είκοσι τεσσάρων και εξήντα λεπτών 
(824,60 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις εργασίες που έγιναν από τις 6-08-2018 έως τις 7-
08-2018, για την αντιμετώπιση του έκτακτου απρόβλεπτου γεγονότος (πυρκαγιά) που προέκυψε στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής . 

 
Συγκεκριμένα απασχολήθηκε η επιχείρηση ως εξής : 
 

 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ένα (1) φορτωτής γαιών με το απαραίτητο προσωπικό του για (7) επτά 
ώρες εργασίας από τις 6-08-2018 έως τις 7-08-2018 με συνολική δαπάνη ποσού 665,00€ πλέον ΦΠΑ 
24%, ήτοι 824,60€. 
 
Το συνολικό ποσό της δαπάνης 824,60€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) , βαρύνει τον ΚΑΕ 5152 του 
Ε.Φ. 06072 προϋπολογισμού 2018. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρια  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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